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1. PRODUKTBESKRIVELSE
Innerdør ferdig montert i karm.
Dørbladet er 54 mm tykt.
Vertikale kanter er dekket med kantlist
Horisontale kanter er ubehandlet.
Karmen er i malt furutre 42x92 mm
Terskel er i eik 25 mm
Brannmotstand: Ei130
Røykkontroll: Sa/S200
Lukking: C0
Lydreduksjon: Rw 38dB (Uten glass)

Dimensjon:

Standard størrelser: M8-10x19-21
Standard størrelser: M8-10x20-21. Kan forminskes, og
forstørres til max M10x22

Farge:

NCS S 0502-Y

NOBB varenummer:

Overflatebehandling:
Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det ogå brukes rengjøringsmidler (f. eks.
oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.
Ettersyn/kontroll
Kontroller fra tid til annen (min 1 gang hvert år) at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes
skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen og hengslene smøres etter behov. For dette formålet brukes
spesialolje.
Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykker reguleres, slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer. Døren må
ikke gå mot karmen. Det skal være 3 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.
Garanti og vilkår
Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper (ved prosjektsalg fra signering av
overleveringsprotokollen).
Fuktbestandighet
Produktet tåler moderate mengder fukt.
Renholdsvennlighet
God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)
Øvrige opplysninger

Side 1 av 2
© Norsk Byggtjeneste AS

FDV-DOKUMENTASJON
januar 2020
1340

DDF AS

Ei30-35dB FD18
Det følger med monteringsanvisning til døren. Den er også tilgjengelig på www.ddf.no. Dørbladets tillatte kuving er 2 mm pr. meter
dørblad.

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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DDF AS
Lerpeveien 19
3036 Drammen
32 20 81 60
post@ddf.no
www.ddf.no

